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Ajkai környezeti katasztrófa 

Mint mindenki tudja, 2010. október 4-én gátszakadás volt a Magyar Alumínium ajkai 

timföldgyárának vörösiszap-tárolójánál. A kiömlő vörösiszap elöntötte Kolontár és Devecser 

községeket. A katasztrófában kilencen haltak meg, 120-an megsebesültek. Október 9-re a tározó 

északi része három helyen megroppant. A vészhelyzet miatt kiürítették Kolontárt.  

Szövetségünk elsők között sietett a bajbajutottak segítségére. Október 7-én légzésvédő 

eszközöket, védőruhákat, védőszemüvegeket, saválló gumikesztyűket, védőcsizmákat és 

szénszűrős respirátorokat adott át a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Hivatal Kolontárra 

kivezényelt képviselőjének, Kapuvári Viktória százados asszonynak 500.000,- Ft értékben. 

Részletes tájékoztatás az év végi Kártevőirtásban fog megjelenni.        

*************** 

Segélygyűjtés 

A bajbajutottak megsegítésére a Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége gyűjtést szervez. 
Ezúton kérünk minden kedves kollegát, vállalkozást, hogy a Magyar Külkereskedelmi Banknál 
vezetett ideiglenes számlára önkéntes felajánlását minél előbb juttassa el. A felajánlásokból befolyt 
összeget a rászorulók részére kívánjuk eljuttatni. A számla száma: 10300002-20360210-49020023 
A közlemény rovatba Segélyadomány az ajkai katasztrófa részére szöveget írják. Minden 
adományt örömmel fogadunk a károsultak nevében. A felajánlók névsorát –  az összeg 
feltüntetésével – a Kártevőirtás következő számában közölni fogjuk.    
 

*************** 

XX. Jubileumi Országos MaKOSZ Konferencia 

Szövetségünk a szokásos őszi országos konferenciáját 2010. szeptember 29 – október 1-e között 
rendezte meg Budapesten a Benczúr Hotelban. Az 1993-ban alakult Magyar Kártevőirtók 
Országos Szövetségének ez volt a XX. jubileumi rendezvénye. A rendezvényen az aktuális 
jogszabályi kérdések, a továbbképzéssel kapcsolatos információk hangoztak el. A rendezvényről 
részletes beszámolót a Kártevőirtás következő számában közlünk. 

 

*************** 

Tájékoztató az oktatásról 

Megtörtént 2010. szeptember 6-18. között az új oktatási rendszerben történő gázmester képzés 

kötelező 80 órás gyakorlati oktatása. A gyakorlat során szállodában ágyi poloskairtás, kórházban 

és éttermekben rovarirtás történt. Bemutatásra kerültek többek között a klasszikus kártevőirtással 

kapcsolatos eljárási módszerek is.     

*************** 



             A Magyar Kártevőirtók Országos Szövetségének 
6. sz. hírlevele 

2010. október  hó 
                             

 

 
1117 Budapest, Budafoki út 183.;          Telefon: 06-1-464-5241;               E-mail: makosz@tlt.hu 

 

-2- 

 

 

A Biocid Direktíváról 

Az ez évi MaKOSZ konferencián Szilágyi János (Bábolna Bio Kft.) ismertetőt tartott a Biocid 
Direktíva végrehajtásának helyzetéről, valamint a termékdossziék készítésének és benyújtásának 
rendjéről.  

A rendkívül lassan haladó felülvizsgálati program keretében eddig 34 hatóanyag került fel az 1. sz. 
Mellékletre, míg az 1. A. Mellékletre mindössze csak 1 hatóanyag. A „Rágcsálóirtószer 
termékcsoport”-ban valamennyi hatóanyag felülvizsgálata befejeződött és jóváhagyásra került. A 
jóváhagyás sorrendjének megfelelően kell az előállítóknak, forgalmazóknak benyújtaniuk a 
termékdossziékat. Ennek megfelelően a difenakum hatóanyagot tartalmazó formulációs dossziék 
beadási határideje ez év április 1-e volt, míg a bromadiolon hatóanyag tartalmú készítményekre a 
beadási határidő 2011. július 1-e. 

Szilágyi János ismertette a termékdossziékkal kapcsolatos követelményeket és adminisztrációs 
lépéseket. Egy formuláció dossziéjának az elkészítése várhatóan kb. 25 – 30 millió forint lesz. A 
felülvizsgálat hatósági díjai, tagországonként igen jelentősen eltérőek. Fontos követelmény, hogy a 
forgalmazóknak rendelkezniük kell úgynevezett „Hozzáférési Levél”-el, amely vonatkozhat a 
hatóanyagra és/vagy a termékdossziéra. Amennyiben egy formulációra nem készül dosszié, úgy a 
terméket meghatározott időn belül ki kell vonni a forgalomból. 

Az előadás röviden ismertette azokat a lényegi változásokat, amelyek a jövőben kibocsátásra 
kerülő Biocid Rendelet-ben fogalmazódtak meg és amely felváltja a jelenleg érvényben lévő Biocid 
Direktívát. Ezek a következőek: 

• a hatóanyag felülvizsgálat határideje 2010 helyett, 2014-re módosul, 
• a hatóanyag engedélyezés kritériumai szigorodnak, 
• a gerinces vizsgálatok adatmegosztása kötelezővé válik, 
• a keretformuláció elvének érvényesíthetősége rendkívül bizonytalan, 
• az engedélyezés központosított lesz, a tagállamok hatóságainak 

szerepét visszaszorítják, 
• elvileg költségcsökkentést kaphatnának a kis- és középvállalkozások. 

 

Végezetül szemléletes módon bemutatásra került, hogy a rendkívül magas költségek és a sok évre 
elhúzódó megtérülés miatt, a felülvizsgálati program egyáltalában nem kedvez a kis- és 
középvállalatoknak. A program nyertesei a multinacionális vállalatok, illetve esetlegesen azok, akik 
az egész Unió területére ki tudják terjeszteni tevékenységüket. Az előadó jelezte, hogy a piaci 
szereplők száma várhatóan csökkeni fog és ugyancsak elkerülhetetlen az áremelkedés a 
kártevőirtó  szerek értékesítésénél.  

 

*************** 

 


